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1 . I n l e i d i n g 

Na bestudering van de memor ie van antwoord hebben de leden van de 
Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verdere vragen 
en opmerkingen naar voren gebracht, waarvan wij met belangstel l ing 
hebben kennis genomen. Hierop zal ik mede namens Staatssecretaris A. 
Kappeyne van de Coppello in deze nota nader ingaan. 

Wi j zijn verheugd te kunnen vaststellen dat de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. verklaren, dat een zekere verzelfstandiging zoals door de 
regering wordt voorgesteld door hen niet wordt bestreden. Zij behouden 
evenwel grote aarzelingen op het punt van de geli jkstell ing van niet 
gehuwde personen met gehuwden. Met betrekking tot beide onderwerpen 
stellen zij, evenals de leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D., 
D'66 en de C.P.N., nog een aantal vragen, waarop wi j in deze nota nader 
ingaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen nogmaals, dat wi j in onze 
voorstel len met betrekking tot de minimumbehoeftefunct ie van de sociale 
zekerheid onvoldoende rekening houden met de ontwikkel ingen in de 
samenleving. Zij beroepen zich opnieuw op de studie «Binding in Vrijheid» 
van mevrouw Langeveld, welke zij in relatie brengen met de door hen 
voorgestane individualisering van uitkeringsrechten. Zij baseren zichdaarbij 
met name op hetgeen in deze studie wordt opgemerkt ten aanzien van de 
zogenaamde ser iemonogamie. 

In de memorie van antwoord bij de voorgestelde Toeslagenwet is 
uitvoerig op deze studie ingegaan, terwij l wij daaraan ook in de memorie 
van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel aandacht hebben besteed. 
Bovendien hebben wi j in de nota naar aanleiding van het eindverslag bij 
de voorgestelde Toeslagenwet gewezen op het prognose-karakter van 
delen van het gebruikte ci j fermateriaal en de daaruit voortvloeiende onze-
kerheden met betrekking tot toekomst ige ontwikkel ingen. 

Daarom volstaan wi j in deze nota met er op te wijzen dat blijkens de 
studie van mevrouw Langeveld ook in de toekomst de leefvorm van de 
meerderheid van de bevolking de duurzame monogamie is, maar dat een 
grote minderheid se r iemonogamie zal toepassen. Het betreft hier een 
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verandering die slechts in langzaam tempo voortschri jdt. Het ligt niet op 
de weg van de overheid als wetgever op een mogeli jke toekomst ige 
ontwikkel ing die mevrouw Langeveld aangeeft, voorui t te lopen en daarop 
de wetgeving nu reeds af te s temmen. 

2. Verze l fs tand ig ing van u i tker ingsrechten 

2.2. Gezinsbenadering in de ABW en individualisering van uitkeringsrecht ten 
en 

2.3. Individualisering van uitkeringsrechten in relatie tot (herjintreding op 
de arbeidsmarkt 

Wij constateren dat onze beschouwingen in de memorie van antwoord, 
waarbi j wij aangeven waarom het principe van de gezinsbijstand blijft 
gehandhaafd en thans niet tot een individualisering van uitkeringsrechten 
word t overgegaan of daarmee een begin wordt gemaakt, de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en D'66 niet hebben overtuigd. 

Wel merken wij op, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie hun voorkeur 
voor een geïndividualiseerd uitkeringssyteem thans vooral toespitsen op 
jongeren die hun intrede doen op de arbeidsmarkt. Zij noemen in dit 
verband de generatie die na 1990 18 jaar wordt. 

De leden van de C.D.A.-fractie zijn het er mee eens, dat het beginsel 
van de gezinsbijstand blijft gehandhaafd. Zij vragen zich daarom af, 
waarom dan herhaalde malen de suggestie wordt gewekt dat toekomst ige 
veranderingen in de maatschappeli jke omstandigheden kunnen leiden tot 
een herbezinning op het beginsel van de gezinsbijstand voor intreders en 
herintreders op de arbeidsmarkt. Zij verwijzen in dit verband naar een 
zinsnede op blz. 4 van de memorie van antwoord. Zij vinden de memorie 
van antwoord op dit punt niet geheel duidelijk en vragen of nu wel of niet 
op de langere termijn wordt gestreefd naar economische zelfstandigheid 
binnen het stelsel van sociale zekerheid, dus met inbegrip van de A B W / 
Rww. 

Wi j achten de opmerking van de leden van de P.v.d.A.- fractie dat wi j 
geen inhoudelijke beschouwing hebben gewijd aan een geïndividualiseerde 
uitkeringssystematiek op het niveau van de minimumbehoeftevoorziening 
onterecht. Wi j hebben alleen geen inhoudelijk oordeel gegeven over het 
door deze leden gepresenteerde individualiseringsmodel om de redenen 
die wi j in de memorie van antwoord hebben aangegeven. Wi j hebben 
echter bij herhaling onze opvatt ingen uiteengezet over individuele 
uitkeringsrechten in relatie tot de minimumbehoeftefunct ie van de sociale 
zekerheid. Wi j verwijzen in dit verband naar de adviesaanvrage aan SER 
en ER over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid, de 
memor ie van toel icht ing en memorie van antwoord bij het onderhavige 
wetsvoorstel en de discussies over de notitie Leefvormen (kamerstukken 
II, 1 9 8 5 - 1 9 8 6 , 19 262) en het Beleidsplan Emancipatie (kamerstukken II, 
1984 -1985 , 19052) . 

Niet temin zullen wi j voor alle duideli jkheid onze opvatt ingen hierover in 
deze eindronde van de schrifteli jke behandeling nogmaals kort samenvat-
ten. 

Daarmede achten wi j tevens een aantal vragen van de fracties van de 
P.v.d.A., C D A . en D'66 beantwoord. 

Een van de hoofdui tgangspunten van de voorgestelde herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid vormt het onderscheid tussen de 
loondervingsfunctie en de minimumbehoeftefunct ie. 

Loondervingsuitkeringen staan uitsluitend in relatie tot het voorheen 
verdiende loon, zijn individueel gericht en onafhankeli jk van de leefsituatie. 

Uitgangspunt bij de minimumbehoeftefunct ie is de solidariteit. 
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Daarbij gaat het naast de solidariteit in eigen kring om de verantwoor-
delijkheid van de gemeenschap die er voor moet zorgen dat haar leden 
worden gevrijwaard van gebrek. Uitvloeisel van die solidariteitsgedachte 
is dat slechts uitkeringen worden verstrekt, wanneer daaraan behoefte 
bestaat. Vandaar dat in regelingen met een minimumbehoeftekarakter 
behoefte en draagkracht centraal staan. 

In onze opvatting van de minimumbehoeftefunctie zijn daarbij niet 
alleen de behoefte en draagkracht van de uitkeringsgerechtigde bepalend 
maar ook die van de leefeenheid waarvan de uitkeringsgerechtigde deel 
uitmaakt. Dit betekent enerzijds dat het uitkeringsniveau wordt afgestemd 
op het niveau dat voor de leefeenheid toereikend wordt geacht (behoefte) 
en anderzijds dat met de in de leefeenheid aanwezige middelen wordt 
rekening gehouden (draagkracht). 

Wij onderkennen dat ook een andere benadering van de minimumbe-
hoeftefunctie denkbaar is, waarbij uitsluitend wordt uitgegaan van het 
individu. Naar onze mening sluit een dergelijke opvatting van de mini-
mumbehoeftefunctie niet aan bij de huidige maatschappelijke werkelijkheid 
ten aanzien van de rolverdeling van partners binnen een leefeenheid, 
waarbij nog in het merendeel van de gevallen in hoofdzaak de ene partner 
de kost verdient en de andere partner de huishoudelijke en de gezinstaken 
verricht. Een op het individu toegespitste minimumbehoeftefunctie zou 
dan tekort schieten. 

Vanuit de emancipatiedoelstelling, dat de maatschappelijke ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het terrein van arbeid en inkomen dient te 
worden doorbroken, is ons beleid gericht op vergroting van de mogelijk-
heden tot economische zelfstandigheid van vrouwen. 

Deze situatie dient in principe te worden bereikt via een groeiende 
deelname aan betaalde arbeid en bij het wegvallen van arbeid via 
aanspraken op een individuele loondervingsuitkering. Met het oog op het 
zo lang mogelijk behouden van economische zelfstandigheid hebben wij 
een verlenging van het individuele uitkeringsrecht op minimumniveau 
gedurende één jaar voorgesteld, de zogenaamde vervolguitkering. 

Ons beleid is er op gericht om, wanneer de financiële middelen dit 
toelaten, deze vervolguitkering te verlengen. 

Ten aanzien van individualisering van uitkeringsrechten ligt onze 
prioriteit bij verlenging van de duur van de loondervingsuitkering. 

Zoals wij hiervoor al aangaven, is er bij de huidige generatie binnen 
leefeenheden nog in overwegende mate sprake van een traditionele 
rolverdeling, waarbij de man als kostwinner optreedt en de vrouw de 
huishoudelijke en gezinstaken verricht. Voor deze categorie achten wij 
financiële bescherming van de leefeenheid in het kader van de minimum-
behoeftefunctie onmisbaar. Wij signaleren echter, dat deze arbeidsverde-
ling een evolutie doormaakt, die gaat in de richting van een meer gelijke 
en gelijkwaardige arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen. Dit is 
vooral het geval bij jongeren. Het is om die reden dat wij een mogelijke 
individualisering van uitkeringsrechten op langere termijn, te beginnen bij 
de jongste generatie, die voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt, niet bij 
voorbaat uitsluiten. 

Wij kunnen nu niet voorzien of, laat staan op welk tijdstip, tot invoering 
van zo'n geïndividualiseerd uitkeringssysteem met een daaraan gekoppelde 
verplichting tot beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt te beginnen bij 
jongeren kan worden overgegaan. Dit is afhankelijk van een aantal 
- thans veelal onzekere - factoren zoals onder meer de situatie op de 
arbeidsmarkt en de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de 
arbeidsparticipatie door mannen en vrouwen. 

Invoering van individuele uitkeringsrechten op minimumniveau kan naar 
onze opvatting in ieder geval niet plaatsvinden, zolang het belangrijkste 
effect in financiële zin daarvan voor de overheid een aanzienlijke toename 
van het beroep op de sociale zekerheid is. 

Evenmin kunnen wij thans aangeven of een mogelijk geïndividualiseerd 
uitkeringsrecht, te beginnen voor jongeren, binnen dan wel buiten de 
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ABW zou moeten worden gerealiseerd. Een eventuele introductie daarvan 
in de A B W zou uiteraard herbezinning op de huidige uitgangspunten van 
de wet vereisen. Aangezien een individualisering van uitkeringsrechten in 
het kader van de minimumbehoettefunct ie thans niet wordt overwogen 
achten wi j een definit ieve standpuntbepal ing daarover ook niet opportuun. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie tonen zich verbaasd over onze uitleg 
van het Beleidsplan Emancipatie op blz. 4 van de memorie van antwoord. 
Zij vragen of wi j van mening zijn dat economische zelfstandigheid op 
basis van een inkomen uit arbeid van een hogere orde is dan op basis van 
een uitkeringsregeling. 

Uit hetgeen wi j hiervoor hebben uiteengezet, zal het deze leden 
duidelijk zijn dat wi j economische zelfstandigheid vooral zien in relatie tot 
het verrichten van betaalde arbeid en - bij het wegvallen daarvan - tot 
uitkeringsrechten wegens het derven van inkomen uit of in verband met 
arbeid. Deze opvatt ing blijkt ook uit het Beleidsplan Emancipatie. Dit is 
iets anders dan uitkeringsrechten welke voortvloeien uit de plicht van de 
overheid tot het garanderen van een min imum bestaansniveau. Het 
Beleidsplan beoogt niet dat ieder individu van de overheid een inkomen 
kan ontvangen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen waaruit het door ons 
gesuggereerde onderscheid ten aanzien van (her)intreders op de arbeids-
markt en degenen die niet (meer) beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt 
in het beleid inzake de uitvoering van de A B W blijkt. In het huidige beleid 
komt dit onderscheid tot uitdrukking, doordat op (her)intreders de Rww 
van toepassing is en ten aanzien van degenen die niet (meer) voor de 
arbeidsmarkt beschikbaar zijn bijstand op grond van de wet zelf wordt 
verleend. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het ontstaan van 
financiële zelfstandigheid tegen het voortbestaan daarvan voor ons een 
afweging is geweest, beantwoorden wij bevestigend. Zoals wij hiervoor al 
hebben aangegeven ligt voor ons de prioriteit bij het voortbestaan van 
financiële zelfstandigheid. Het is mede daarom niet opportuun op dit 
moment een vergeli jking te maken tussen enerzijds verlenging van de 
duur van individuele uitkeringen en anderzijds de invoering van individuele 
uitkeringsrechten voor nieuwe intreders. 

Ten aanzien van de financiële effecten van de verlenging van de duur 
van de individuele uitkeringen verwijzen wi j naar het onderdeel van de 
nota naar aanleiding van het eindverslag met betrekking tot de nWW. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen welk belang wi j er aan hechten, 
dat wordt voorkomen, dat allerlei sterk door persoonlijke behoeften en 
gevoelens bepaalde relationele situaties worden betrokken bij de beoor-
deling van het recht op en en de omvang van een bijstandsuitkering, 
hetgeen in het door hen uitgewerkte individualiseringsmodel het geval is. 

Wi j erkennen dat naarmate uitkeringen meer geïndividualiseerd zijn, 
voor de beoordel ing van het recht op uitkering, privacygevoelige elementen 
meer buiten beschouwing kunnen blijven. 

Overigens kan ook in het door deze leden geschetste model een 
beoordeling van de leefomstandigheden niet achterwege blijven, namelijk 
om vast te stellen of er aanspraak bestaat op een 50%-dan wel een 
70%-uitkering. Daarbij gaat het er niet om of er sprake is van partners, 
c.q. of een economische eenheid wordt gevormd, maar wel of men 
volledig zelf de woonlasten en overige kosten van het voeren van een 
huishouding moet dragen, dus of men al leenwonend is of niet. Dit ook in 
antwoord op vragen van de leden van de C D A . f rac t ie . 

Vanuit onze visie op het minimumbehoeftekarakter van de ABW 
hechten wi j aan een verder onderscheid naar behoeften al naar gelang de 
leefsituatie. 

De leden van de C D . A - f r a c t i e wensen een globale financiële indicatie 
van het afzien van de middelentoets voor het partnerinkomen, zoals dat 
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voortvloeit uit het voorstel van de P.v.d.A-fract ie tot vol ledige individuali-
sering van uitkeringsrechten in de ABW. 

Bij een dergelijke individuele benadering wordt bij de bi jstandsverlening 
slechts rekening gehouden met de eigen middelen. Derhalve zal in alle 
gevallen waar het individuele inkomen beneden het niveau van de 
bi jstandsnorm ligt, een aanspraak op een uitkering ontstaan, ook als het 
gezinsinkomen toereikend is voor de voorziening in de noodzakeli jke 
bestaanskosten van het gezin. De met een dergelijke individualisering van 
uitkeringsrechten gepaard gaande kosten laten zich vooralsnog moeili jk 
ramen, doch indicatief gaat het om vele mil jarden guldens per jaar. 

Het is de leden van de P.v.d.A-fract ie opgevallen, dat wi j bij de 
Toeslagenwet ten aanzien van de generatie die na 1990 1 8 jaar wordt , de 
mogel i jkheid openlaten dat voor het recht op een toeslag ook aan de 
partner van de uitkeringsgerecht igde de verpl ichting tot beschikbaarstel l ing 
voor de arbeidsmarkt kan worden opgelegd. Zij vragen zich af of hieruit 
moet worden afgeleid, dat naar ons oordeel financiële afhankeli jkheid 
voor deze generatie als minder gewenst wordt beschouwd. Waarom, zo 
vragen deze leden zich af, dan niet direct afkoersen op het scheppen van 
financiële onafhankeli jkheid. Ook de leden van de D'66-fract ie zijn deze 
mening toegedaan. 

Wat betreft het invoeren van individuele ui tker ingsrechten verwijzen wi j 
naar hetgeen wij hierover in het voorafgaande al hebben opgemerkt . Los 
van de invoering van individuele uitkeringsrechten achten wi j het - be-
houdens verhinderende omstandigheden - in beginsel niet onaanvaard-
baar, wanneer van deze jonge generatie wordt gevraagd, dat beide 
partners zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt voor het verkri jgen 
van een toeslag tot maximaal het niveau van het relevante sociaal 
min imum. 

De leden van de C D . A - f r a c t i e merken op, dat een eventuele soll icita-
t iepl icht in de A B W / R w w uitsluitend kan gelden voor de persoon die 
recht heeft op een bi jstandsuitkering. Deze sol l ici tat iepl icht staat los van 
de voorgestelde uitbetal ing van de uitkering aan beide partners voor de 
helft, zo stellen deze leden. 

Zoals wi j ook al in de memor ie van antwoord hebben aangegeven 
wordt een tradit ionele rolverdeling in de periode voorafgaande aan de 
bijstandsverlening ook in het kader van de Rww in het a lgemeen 
aanvaard. Dit staat inderdaad los van een eventuele gespl i tste uitbetal ing 
van de uitkering. 

Wanneer ten aanzien van de generatie die na 1990 18 jaar wordt in het 
kader van de Toeslagenwet voor het recht op een toeslag in beginsel als 
voorwaarde zou worden gesteld, dat beide partners zich beschikbaar 
stellen voor de arbeidsmarkt, zal dit uiteraard ook van invloed zijn op de 
toepassing van de ABW. Dit ook in antwoord op een vraag van de leden 
van de fract ie van D'66. Het ligt dan in de rede dat ook in het kader van 
de A B W bijvoorbeeld bij schoolverlaters van dezelfde leeft i jdscategorie, 
aan beide partners de voorwaarde tot inschakeling in de arbeid wordt 
gesteld. In de praktijk van de bijstandsverlening komt dit t rouwens ook nu 
voor. 

2.4. Gezinsbenadering in de ABW en de derde EG-richtlijn 

Naar aanleiding van een vraag hierover van de leden van de C.D.A.-fractie 
merken wi j , onder verwijzing naar de memorie van an twoord , op dat ons 
voorstel tot een mogeli jke splitsing van uitkeringsrechten niet voortvloeit 
uit een verpl icht ing daartoe op grond van de derde EG richt l i jn. 

Wi j menen dat de term «splitsing van uitkeringsrechten» niet fout ief is. 
Beide partners kunnen op elk gewenst moment aanspraak maken op de 
helft van de voor hen vastgestelde gezinsuitkering. 
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2.5. Splitsing van uitkeringsrechten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen zich af wat de konse-
kwenties zijn van de verzelfstandiging van uitkeringsrechten voor die 
buitenlanders, waarvan de echtgenoot en/of een deel van het gezin niet 
in Nederland verblijven. 

Uitgangspunt blijft, dat ook in deze situatie de zorgplicht van de 
echtgenoten overeind blijft. Zo zal de in het buitenland verblijvende 
echtgenoot met eigen inkomsten voor zijn in Nederland verblijvende gezin 
dienen te zorgen. De ABW strekt er niet toe om door middel van bij-
standsverlening de zorgplicht die de echtgenoten ten opzichte van elkaar 
hebben over te nemen. Dit geldt ook in bovenomschreven situatie. De 
voorgestelde wetswijziging maakt het mogelijk, dat zowel de hier verblij-
vende man als de hier alleen verblijvende vrouw bijstand kunnen aanvragen. 

Een bijstandsbeslissing zal moeten worden genomen, waarbij de 
feitelijke omstandigheden van de aanvrager worden meegewogen. Bij 
deze afweging worden, naast de zorgplicht van de echtgenoten ten 
opzichte van elkaar, onder meer de mogelijkheden van verhaal en 
mogelijk verwijtbaar gedrag ten aanzien van het ontstaan van de bijstand-
behoeftige situatie in ogenschouw genomen. Indien er sprake is van 
onvoldoende middelen van bestaan en overigens is voldaan aan de 
gebruikelijke criteria welke met betrekking tot de bijstandsverlening 
worden gehanteerd, kan dus in beginsel bijstand worden verleend aan de 
hier verblijvende man of vrouw. Deze bijstand wordt afgestemd op de 
noodzakelijke bestaanskosten van de aanvrager en niet mede op de in het 
buitenland verblijvende partner. Dit omdat bijstand, gelet op het territori-
aliteitsbeginsel niet (mede) aan in het buitenland verblijvende personen 
wordt uitgekeerd. 

Het voorgaande betekent, dat niet zonder meer gesteld kan worden, 
dat bij verblijf in of vertrek van één van beide echtgenoten naar het 
buitenland, de uitkering van de hier te lande blijvende echtgenoot naar de 
norm voor een alleenstaande wordt verleend. De hoogte ervan wordt 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde toetsingscriteria. Zo 
zal de hoogte afgestemd worden op de situatie, waarin de aanvrager of 
aanvraagster zich bevindt, zoals bijvoorbeeld het inwonen bij de ouders. 

In deze zin is op de hierboven beschreven situatie al enigszins vooruit-
gelopen met de circulaire van 29 januari 1985. Daar betrof het echter 
gevallen waarbij wordt voorgesteld aan de hier alleenverblijvende vrouw, 
in afwijking van het gestelde in het huidige artikel 5 in samenhang met 
artikel 1 5 van de ABW, in specifieke situaties zo nodig bijstand te 
verlenen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de C.P.N, vragen naar de 
konsekwenties van de verzelfstandiging van uitkeringsrechten voor de 
positie van de hier achterblijvende echtgenote van een buitenlander, die 
voor de vervulling van de militaire dienstplicht tijdelijk terugkeert naar het 
land van herkomst. 

In het geval van een tijdelijke terugkeer van de buitenlander naar het 
land van herkomst ter voldoening van zijn militaire dienstplicht, kan het 
niet tot de rechtsplicht van de Nederlandse overheid gerekend worden de 
financiële gevolgen voor de vreemdeling of zijn gezin, die voortvloeien uit 
een dergelijke door een vreemde mogendheid opgelegde verplichting, 
voor haar rekening te nemen. 

De desbetreffende kosten kunnen dan ook in het algemeen niet 
aangemerkt worden als noodzakelijke kosten in de zin van artikel 1, eerste 
lid, van de ABW. Derhalve zal in dergelijke gevallen geen sprake kunnen 
zijn van bijstandsverlening. 

Het onderhavige wetsvoorstel zal in deze situatie geen verandering 
brengen. Voordat namelijk door één van beide partners aanspraak kan 
worden gemaakt op bijstand, moet de vraag worden beantwoord in 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 259, nr. 8 6 



hoeverre de omstandigheden die tot de aanvraag hebben geleid, aanleiding 
kunnen vormen in voorkomende gevallen bijstand te verstrekken. Aangezien 
dit in het geval van de vervulling van de militaire dienstplicht voor een 
vreemde mogendheid ontkennend moet worden beantwoord, zal ook 
geen uitkeringsrecht onstaan. 

De leden van de C.D.A. fractie uiten nogmaals hun twijfels of het praktisch 
effect van de voorgestelde splitsing opweegt tegen de extra inspanningen 
op het administratieve vlak. 

In de memorie van antwoord hebben wij aangegeven wat onze motieven 
zijn voor de voorgestelde splitsing van uitkeringsrechten. Wij zijn van 
mening dat deze opwegen tegen de met de splitsing gemoeide extra 
administratieve inspanningen. Het gaat immers om een waarborg voor 
gelijke behandeling in de uitvoeringspraktijk. 

Deze leden vragen om een inzicht in de extra inspanning die van de 
uitvoeringsorganen wordt verlangd, zowel personeel als financieel. 

De door ons voorgestelde vorm van verzelfstandiging betekent, dat de 
berekening van de netto gezinsuitkering ten opzichte van de huidige 
uitvoeringspraktijk niet wijzigt, doch dat het netto bedrag, voorzover 
daarom wordt verzocht, niet geheel aan één doch aan elk der partners 
voor ieder de helft wordt uitbetaald. De extra personele inspanning 
bestaat uit het eenmalig opvragen van de gewenste wijze van uitbetalen 
en de implementatie van dit op zichzelf simpele gegeven in de uitkeringen-
administratie. De hiermee verband houdende kosten zijn slechts 
marginaal, temeer indien daarbij betrokken wordt, dat vele gemeenten op 
verzoek van de uitkeringsgerechtigde reeds delen van de netto uitkeringen 
aan derden uitbetalen, zoals bijvoorbeeld de kosten van energie, huur e.d. 

Naar aanleiding van een vraag van dezelfde leden of ook een gedeeltelijke 
uitkering van bijvoorbeeld 20% aan elk van beide partners voor de helft 
kan worden toegekend, merken wij op dat ons voorstel daarin voorziet. 
Wanneer het om dergelijke geringe bedragen gaat, verwachten wij echter 
niet dat veelvuldig een verzoek tot gesplitste uitbetaling zal worden 
gedaan. 

De leden van de fractie van D'66 vragen wat er tegen zou zijn om in de 
regel een geplitste uitkering te hanteren en slechts op verzoek een 
ongedeelde uitkering toe te kennen. Zoals wij ook al in het kader van de 
IOW hebben gesteld, achten wij het niet juist de uitbetaling te doen aan 
iemand die daarom niet heeft verzocht. Het staat beide partners vrij een 
gesplitste uitbetaling te vragen. Naar onze mening wordt dan ook volledig 
recht gedaan aan het uitgangspunt dat beiden gelijkelijk recht kunnen 
doen gelden op de uitkering. 

De leden van de D'66-fractie zijn geïnteresseerd in de extra kosten die 
gemoeid zijn met een verruiming van de vrijlatingsbepalingen tot 1,5 
maal de huidige maximum vrijlating in de situatie waarbij beide partners 
inkomsten hebben. Daarin zien zij toch een grotere stimulans tot het 
verrichten van betaalde arbeid. 

Omdat de vergaring van statistische gegevens betreffende de bijstands-
verlening niet afzonderlijk voor elk der partners doch gericht per bijstands-
partij plaats vindt, ontbreekt - in de situatie waar bij de bepaling van de 
uitkering rekening wordt gehouden met de overige inkomsten - het 
inzicht of deze inkomsten door één dan wel door twee partners verworven 
worden. 

3. Gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwo-
nende partners 

De leden van de fracties van P v d A . , CDA. , V.V.D. en D'66 zijn in het 
eindverslag nogmaals ingegaan op de voorgestelde gelijkstelling van 
ongehuwd samenwonenden met gehuwden. 
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Wij constateren dat onze argumentatie voor het opnemen van het 
partnerbegrip als een van de toetsingscriteria de leden van de fracties 
van P.v.d.A., V.V.D. en D'66 niet heeft overtuigd. Zij blijven van mening 
dat in het kader van de gelijkstelling uitsluitend objectieve criteria dienen 
te worden gehanteerd. De leden van de P.v.d.A. fractie geven blijk van 
hun opvatting dat beter geen wettelijke basis voor de beoogde gelijkstelling 
kan worden gegeven dan een juridisch aanvechtbare. 

Uit de bijdrage van de leden van de C D A . fractie aan het eindverslag 
bij de voorgestelde Toeslagenwet hebben wij met instemming kennis 
genomen, dat deze leden geneigd zijn ons te volgen en het partnerschap 
- met het daarbij behorende, noodzakelijk subjectieve element - als toe 
te voegen gegeven te accepteren. Hun definitieve standpunt zullen deze 
leden bepalen, wanneer de nota naar aanleiding van het eindverslag is 
ontvangen. 

Zowel in de memories van toelichting en de memories van antwoord bij 
de voorgestelde Toeslagenwet en het onderhavige wetsvoorstel, als in de 
eerder genoemde notitie Leefvormen, hebben wij aangegeven, waarom 
wij van mening zijn dat in het kader van de gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwonende partners het partnercriterium 
naast het duurzaam voeren van een gezamenlijke huishouding niet kan 
worden gemist. Dit vloeit voort uit het door ons gekozen uitgangspunt dat 
de gelijke behandeling zich dient te beperken tot situaties die in sociaal 
en economisch opzicht vergelijkbaar zijn met een huwelijk. Vanuit die 
optiek kan niet worden volstaan met het duurzaam voeren van een 
gezamenlijke huishouding als enig toetsingscriterium. Overigens kunnen 
wij de redenering van de leden van de P.v.d.A.-fractie niet geheel volgen, 
waar zij zich enerzijds bevreesd tonen dat wij uitbreiding gaan geven aan 
de gelijkstelling, terwijl zij zich anderzijds afvragen waarom de gelijkstelling 
beperkt dient te blijven tot een met een huwelijk vergelijkbare situatie, 
waardoor per definitie verwanten zijn uitgesloten. 

Bij de beoogde gelijke behandeling met het oog op het uitkeringsrecht 
gaat het om de feitelijk geconstateerde situatie, waarin sprake is van 
partners. De achterliggende redenen van samenwoning zijn naar onze 
mening, althans voor wat betreft het recht op uitkering irrelevant. Dit naar 
aanleiding van een vraag van de leden van de D'66-fractie. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de leden van de fracties van de 
P.v.d.A. en D'66 over het wettelijk regelen van de gelijke behandeling 
merken wij nog het volgende op. 

Uitgangspunt voor de jurisprudentie en de bijstandspraktijk tot nu toe 
vormt een passage in de in 1963 opgestelde memorie van antwoord bij 
het toenmalige wetsontwerp-ABW. In 1963 was het verschijnsel ongehuwd 
samenwonen meer uitzondering. Sindsdien heeft deze leefvorm een 
enorme groei doorgemaakt. 

In dit verband verwijzen wij ook naar de conclusie uit het al eerder 
aangehaalde rapport Binding in Vrijheid, dat afgezien van het ontbreken 
van de openbare, formele bevestiging van de relatie, samenwoningen 
dezelfde kenmerken vertonen als huwelijken; dat wil zeggen dat in zorg 
voor elkaar, in emotioneel-affectieve uitwisseling, in openheid en in 
rolverdeling huwelijken en samenwoningen dezelfde verscheidenheid 
vertonen. 

Ook dit gegeven bevestigt naar onze mening dat een gelijke behandeling 
in het kader van de sociale zekerheid in de rede ligt. Daarbij zijn dan 
uiteraard twee opties denkbaar: individualisering van uitkeringsrechten 
voor beide categorieën dan wel afstemming op de leefeenheid. In onze 
opvatting over de minimumbehoeftefunctie van de sociale zekerheid, 
staan behoefte en draagkracht van de leefeenheid centraal. Hieraan 
willen wij thans door de voorgestelde gelijkstelling van ongehuwd 
samenwonenden met gehuwden een formele basis in de wet geven. 
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Naar onze opvatting zullen de in het wetsvoorstel opgenomen criteria 
in combinatie met daarop gegeven toelichting tot grotere duidelijkheid voor 
de uitvoeringspraktijk leiden. 

In antwoord op de daartoe door de leden van de C D A . fractie gestelde 
vraag delen wij mee dat in de groep van ruim 127 000 woningdelers het 
aandeel van verwanten omstreeks 72% bedraagt. Wanneer zich een 
situatie voordoet als in het door de leden van de C D A . fractie gegeven 
voorbeeld van twee vriendinnen, die beslist niet als partners wensen te 
worden beschouwd, terwijl de GSD hen in het kader van de ABW wel als 
zodanig aanmerkt, staat voor de betrokkenen de weg van bezwaar en 
beroep open. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen ons nog in te gaan op een 
uitspraak in de hiervoor reeds genoemde notitie Leefvormen, dat het 
oordeel van de betrokkenen centraal wordt gesteld. De bedoelde zinsnede 
(kamerstukken II, 1985-1 986, 19 262, nr. 2, blz. 16) heeft betrekking op 
de Toeslagenwet en de Algemene Ouderdomswet (AOW), waar het gaat 
om het recht op een toeslag. Daarbij gaan wij in op het advies van de 
Raad van State, waarin wordt voorgesteld voor de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samenwonende partners in de Toeslagenwet 
en AOW aansluiting te zoeken bij de systematiek van de tweeverdieners-
wetgeving. 

Daardoor zou in de opvatting van de Raad worden voorkomen dat 
onderzoeken moeten worden ingesteld die als een inbreuk in de persoonlijke 
levenssfeer zouden kunnen worden ervaren. Naar ons oordeel zal de door 
ons voorgestelde systematiek voor AOW en Toeslagenwet niet tot een 
grotere inbreuk in de persoonlijke levenssfeer leiden dan een systeem 
naar analogie van de tweeverdienerswetgeving. In het verband van de 
Toeslagenwet en AOW stellen wij dat van doorslaggevend belang is in 
hoeverre de betrokkenen hun eigen woon- en leefsituatie te vergelijken 
achten met de huwelijkse samenlevingsvorm. Indien dit niet het geval is, 
zullen zij namelijk aanspraak maken op een individuele hogere (60%) 
uitkering in het kader van de ABW. 

Wij voegen hier overigens aan toe, dat ook in het kader van de ABW de 
door betrokkene verstrekte informatie het uitgangspunt vormt. Alleen 
wanneer de uitvoerende instantie twijfelt aan de juistheid van de verstrekte 
informatie en deze twijfel ook bij een nadere toelichting niet wordt 
weggenomen, zal de dienst van de eigen gegevens uitgaan. Aangezien de 
belangen van de betrokkenen in het kader van de ABW anders liggen dan 
in het kader van de Toeslagenwet en AOW zal bij de toepassing van de 
ABW vaker een beoordeling van de feitelijke omstandigheden nodig zijn, 
wanneer betrokkenen te kennen geven zich niet als partners te beschouwen. 

De leden van de V.V.D. fractie hebben op pagina 1 5 van de memorie 
van antwoord vastgesteld, dat er een categorie mensen (niet verwanten) 
bestaat, die ondanks het feit dat ze duurzaam gemeenschappelijk een 
huishouding voeren, niet als samenwonenden maar als woningdelers 
worden gezien. Zij vragen een waterdichte omschrijving van deze 
categorie. 

Een afdoende omschrijving van deze categorie is nauwelijks te geven. 
In dit verband wordt verwezen naar hetgeen naar aanleiding van vergelijk-
bare vragen en opmerkingen van deze leden in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag bij de Toeslagenwet is geantwoord. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de D'66-fractie 
waarom nog steeds niet is voorgeschreven dat alle gemeenten gedrags-
regels dienen op te stellen omtrent de privacy-aspecten die in het geding 
zijn bij controle en opsporing, verwijzen wij naar hetgeen wij hierover in 
de memorie van antwoord hebben opgemerkt. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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